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Beslutningsreferat 

 

Deltagere: Egon Østergaard (EØ), Nils-Erik Norsker (NEN), Stefan Stürup (SS), Lene Smith (LS), Hans 
Meltofte (HM), Henrik Wejdling (HW), Ole Friis Larsen (OFL), Peter Bonne Eriksen (PBE), Kim Skelmose (KS), 
Steffen Brøgger-Jensen (SBJ) og Boris Schønfeldt (BS).  
 
Der var afbud fra Kirsten Marie Haugstrup. 
 
Fra Fuglenes Hus deltog Lars Engmark (LE), Mark Desholm (MD) og Sigrid Andersen (SA, referent). 
 

1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse til punkt 8a om møde med SF og tilføjelse til punkt 8b om 
møde med repræsentanter fra Internationalt Udvalg om East Atlantic Flyway Initiative. 

 

2. Endelig godkendelse af referat fra HB-møde 9. marts 2018 

Referatet blev godkendt med den rettelse, at punktet om fundraising først behandles på et senere 
hovedbestyrelsesmøde. 

 

3. Gennemgang af dagsordenen for repræsentantskabsmødet 

Hovedbestyrelsen gennemgik dagsordenen og havde følgende kommentarer:  

• Årsberetning skal sendes ud som fil til Repræsentantskabet før mødet. Det er en fejl, at den 
ikke er kommet ud denne gang. 

• På repræsentantskabets dagsordenen bør der være et debatpunkt! Hovedbestyrelsen vil søge 
at understøtte dette ved at drøfte forslag til mulige debatemner på de forudgående møder i 
januar og august. Lokalafdelingerne inviteres ligeledes til at komme med forslag. 
 

4. Aftaler vedrørende formandsmødet 

Vedrørende samarbejdet med golfklubber, så er det de enkelte lokalafdelinger, der godkender, at de 
kontaktes af Dansk Golf Union. Indgangen til DOF sker via personer, der både er golfklubmedlemmer 
og DOF medlemmer. 

 

5. HB-mødeplan for det kommende år  

Hovedbestyrelsen gennemgik mødeplanen, som blev vedtaget. 

 

6. Handleplaner til DOF’s strategi 

Tema 3. Et stærkere DOF, 2. behandling 
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Hovedbestyrelsen havde en række konkrete rettelser til handleplanerne, hvorefter de blev vedtaget. 
Sigrid Andersen indarbejder alle rettelser og opdaterer regneark, hvorefter alle de vedtagne 
handleplaner samles og distribueres til hovedbestyrelse og medarbejdere. 

 
 

7. Opfølgning fra forrige møde 
  

  a. Status på nyt, stort feltprojekt. Orientering fra møde 12. april. 
   
  Den foreløbige arbejdstitel er ændret til eFugl – Danmarks online fuglebarometer. 

Omdrejningspunktet er en hjemmeside med al data og information om de enkelte fuglearter 
baseret på monitering i 10x10 km kvadrater. Som frivillig forpligter man sig på at deltage i et 
minimumsprogram af aktiviteter i felten. Udvalget mødes snart igen for at fintænke detaljer 
med henblik på udformning af en egentlig projektbeskrivelse. 
 

 
 b. DOFT på nettet 

 
Hans Meltofte orienterede om, at IT-programmør Lasse Albrechtsen fra Fuglenes Hus har 
lavet kodningen til tidsskriftdatabasen. Nu udestår et arbejde ved Jens Søgaard om 
inkorporering af de 2000 artikler. Hans Meltofte får det forelagt til kritisk gennemsyn og 
godkendelse, før arbejdet videreføres.  
 

  
 c. Atlas projektet 
 

Mark Desholm omdelte en detaljeret plan for resten af Atlas-arbejdet. Første maj 2018 lukkes 
der for indtastninger. Mark Desholm er ansvarshavende redaktør, og medarbejderne skal 
synliggøres med navns nævnelse i bogværket. L&R er valgt som forlag. 
Hans Meltofte supplerede med, at det ikke bliver en håndbog, men netop et atlas. De 
tværgående artikler bliver skrevet som en del af processen. Ud over bogværket skal der være 
en blivende hjemmeside for Atlas-projektet. 
 
Hovedbestyrelsen udtrykte tilfredshed med planen. 

 
 d. Supplering af Hæderudvalg 
 

Kirsten Marie Haugstrup orienterede om, at Christian Hjorth er indstillet. Hovedbestyrelsen 
bifaldt valget. 
 

 
 e. Støtteerklæring Den Nationale artsportal 
 

Egon Østergaard orienterede om, at der er indsendt en støtteerklæring til Miljøstyrelsen og 
Statens Naturhistoriske Museum, som sammen har udarbejdet en projektansøgning til Aage 
V. Jensens Fonde om midler til udvikling af den nationale artsportal. Miljøstyrelsen har 
kvitteret med tak. 
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 f. DOFbasen 
 
 Hovedbestyrelsen besluttede at diskutere DOFbasen på et senere internatmøde. 
 
 
 g. Møde med rep. fra DOF Nordsjælland og DOF København om arv, 5. april 
 

DOF har modtaget en arv på 4,2 mio. kr., der fortrinsvis skal anvendes i Nordsjælland.  
 
DOF’s forretningsudvalg, med tilslutning fra hovedbestyrelsen, havde fremlagt et udkast til et 
projekt, der ikke umiddelbart vandt tilslutning. Derfor udarbejder DOF København og DOF 
Nordsjælland nu enten i fællesskab eller hver især forslag, som fremsendes skriftligt og 
drøftes på et møde inden sommerferien. 
 

 
 h. Orientering om møde med repræsentanter fra Internationalt udvalg 9. marts 
 

Steffen Brøgger-Jensen og Egon Østergaard har holdt møde med Jon Fjeldså og Michael Køie 
Poulsen om Internationalt Udvalgs engagement med trækfugle i Vestafrika. Der er rundsendt 
en artikel fra Anders Tøttrup, som er baseret på det materiale, som er indsamlet igennem en 
årrække i Ghana. Formålet med et nyt engagement i Ghana blev drøftet.  
 
Der er fundet kandidater til alle de fire vakante pladser i Internationalt Udvalg. 

 
 i. Status fra DOFs eksterne repræsentationer 
 

Hovedbestyrelsen har modtaget statusbeskrivelser om, hvad der foregår i de forskellige 
udvalg og fora, hvor der sidder repræsentanter fra DOF. Direktøren udformer en 
tilbagemelding i form af en takkeskrivelse til alle bidragydere.  

  
   

8. Aktuelt  

a. Dansk naturpolitik 
 Møde med Landbrugsstyrelsen 9. april 
 

Henrik Wejdling og Niels Andersen holdt foredrag for Landbrugsstyrelsen med udgangspunkt 
i, hvad der er fuglenes behov i agerlandet. Det påståede krav om tilsåning af bare pletter på 
marken er et eksempel på et fejlagtigt budskab, der skal oplyses bedre om til landmænd. 
 
Vi forsøger at få en omtale om dette i LandbrugsAvisen snarest. 

 
 Møde med Naturstyrelsens direktion 13. april 
 

Egon Østergaard, Steffen Brøgger-Jensen, Henrik Wejdling og Boris Schønfeldt har været til 
 møde med Naturstyrelsen om bl.a. konkret udlægning af urørt skov.  
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 Møde med Landbrug og Fødevarer, 23. marts 
 

En delegation fra Landbrug & Fødevarer har været til møde med DOF i Fuglenes Hus. Man var 
enige om at fortsætte samarbejdet med henblik på at styrke indsatsen for bevarelse af 
agerlandets fugle. 

 
Møde med SF 
 
DOF har sammen med en række grønne organisationer været til ”Naturpolitisk topmøde” 
med SF, repræsenteret ved Pia Olsen Dyhr og Trine Torp. SF formulerede i den forbindelse, at 
man gerne vil have et tættere samarbejde med de grønne organisationer. 

 
b. Internationalt 
 
- BirdLife Global Partnership Meeting 26. - 29. september 2018 

 
DOF har modtaget invitation til BirdLife Global Partnership Meeting med opfordring til at 
sende to deltagere, en direktør og et bestyrelsesmedlem.  
 
- East Atlantic Flyway Initiative 

 
Der var ros fra Steffen Brøgger-Jensen til såvel Jon Fjeldså som Toke Nyborg og Thomas 
Lehmberg for at drive processen videre på det fælles projekt, som BirdLife International 
koordinerer.  

 
 

9. Drift og økonomi  
 

Orientering om medlemskab til 100 kr.  
 
Sigrid Andersen orienterede om, at en hvervekampagne på Facebook er blevet stoppet, fordi den 
fejlagtigt var baseret på et medlemskab til DOF for 100 kr. Dette strider mod Repræsentantskabets 
beslutning om kontingentets størrelse. 

 
 

10. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 
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